ISKOLAI HÍREK

ÁLLÁSHIRDETÉS

HIVATALI HÍREK
Polgármesteri döntések a koronavírus járvány idején. Tájékoztató a járványhelyzetről.

Csákvár Közös Önkormányzatai Hivatal által kiírt pályázati
lehetőségek.

2. oldal

3. oldal

MESE-VÁR ÓVODA

Színes iskolai beszámoló és tanulóink versenyeredményei.

4-5. oldal

Tájékoztató az óvodai életről.

7. oldal

Csákvári Hírmondó

XXXI. évfolyam 4. szám 2021. április

Tilos a szabadtéri avar
és kerti hulladék égetés
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Kormányrendelet 27. §. (3)
bekezdése értelmében az ország
egész területén tilos a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése!

Ez a rendelkezés Csákvár város egész
közigazgatási területére is érvényes,
ezért kérjük városunk lakóit, városunkban ingatlannal, zártkerti tulajdonnal rendelkező tulajdonosokat,
hogy az ingatlanukon keletkező avart
és kerti hulladékot ne gyújtsák meg,

még ha az száraz és szinte füst nélkül
elég akkor sem, ez az elmúlt év februárja óta már településünkön sem
megengedett.
A növényi hulladékot a szemétszállítást végző szolgáltató, a Depónia Kft

havi rendszerességgel, a hulladéknaptárban megjelölt időpontokban
elszállítja, vagy lehet élni a komposztálás, nagyobb mennyiségű, lemetszett ágak, kivágott fák esetében az
ágaprítás lehetőségével is.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 13/2018.
(XI. 05.) önkormányzati rendelet 8. §
(1) d) pontja alapján 200.000,- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
udvarán vagy kertjében avart vagy
kerti hulladékot éget.
Az egészséges természeti környezet
hosszú távú fenntartása mindannyiunk érdeke, ezért kerti hulladék nyílt
téri égetésével ne károsítsuk környezetünket!
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Polgármesteri döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján Illés
Szabolcs polgármester úr 2021. február 15-i határozatai óta eltelt időben a következő döntéseket hozta:
Döntött az ivóvízfejlesztés, valamint
a szennyvízfejlesztés megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról és az önerő
biztosításáról.
Döntés született a Csákvár belterület, 426 hrsz-ú közterületi park közmű ellátásáról.
Elfogadásra került a Csákvár 0237/2
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlat, majd a Csákvár, Petőfi-Gánti
út és kapcsolódó utcák vízjogi létesítési engedély tervezésének módosítása.

Döntés született az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
2021. elnevezésű pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról a Temető
utca, Árpád utca útfelújítására.
Ezt követően elfogadásra került
az önkormányzat által támogatott
2020. évi nyári táboroztatásról szóló
tájékoztató és a 2021. évi nyári táborozási tervek.
Határozatot hozott a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos
beszámoló elfogadásáról és a 2021.
évi közszolgáltatási díj megállapításáról majd az önkormányzat és az állam
tulajdonában lévő utak állapotáról
szóló tájékoztató elfogadásáról és a
tervezett útfelújítások, javítások és
karbantartások folytatásáról.
Elfogadásra került a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2020. évi
számviteli jogszabályok szerinti egy-

Húsvétvárás

szerűsített éves beszámolója, majd
megállapításra kerültek a Mese-Vár
Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratási
időpontjai.
Elfogadásra került a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház 2020. évi végzett szakmai tevékenységéről szóló
beszámoló és az intézmény 2021. évi
munkatervéről szóló tájékoztató.
Ezt követően döntés született a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Elfogadásra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a térítési díjakról szóló 2020. évi beszámoló, majd a Móri Borvidék TDM
Egyesületből történő kilépés 2021.
április 1-jei hatállyal.
Döntött a Velencei-tó Turizmusáért
TDM Egyesülethez való csatlakozásról, majd tudomásul vette az önkor-

mányzati képviselő köztartozás mentességét.
Hozzájárult a Csákvári Tűzoltó Egyesület támogatásához, majd elfogadásra került a 2021. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázati felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos hiánypótlás teljesítése.
Döntés született a „Tisztítsuk meg az
országot!” elnevezésű projekt keretében kamerarendszer beszerzéséről.
A Kossuth utca 4. szám alatti Ébnerház - Turisztikai fogadóközpont ingatlan bérbe adásáról született határozat.
Ezt követően pedig az önkormányzati tulajdonú 379/13 helyrajzi számú
ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2021. március 3-án Gulyás Kincső a Felső-Haraszt utcába,
2021. március 17-én Mágó Martin a Vértes utcába,
2021. március 19-én Cser Noémi Regina a Petőfi utcába,
2021. március 26-én Hajnáczki Patrik a Hunyadi utcába.

A járványhelyzet miatt idén szakítanunk kellett többéves hagyományunkkal, mivel nem hívhattuk meg
a gyermekeket személyesen a Húsvétváró délutánunkra.
A Húsvéti Nyuszi azonban idén sem
feledkezett meg a gyermekekről, és
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaival 61 gyermek számára
küldött húsvéti ajándékcsomagot.
Az édességek, csokinyulak mellett
igyekeztünk egy kis húsvéti hangulatot csempészni a családok életébe.
Ennek jegyében arra kértük a gyerekeket, hogy lehetőségeik szerint otthon készítsenek az ünneppel kapcsolatos húsvéti díszeket, alkotásokat.
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Kérésünkre a gyermekek lelkesen
készítettek festett, hajtogatott tojásokat, nyuszikat, kiscsibéket stb. Az
elkészült alkotásokkal a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat udvarán álló
fát sikerült ünnepi díszbe öltöztetni.
A végeredmény igazán gyönyörű lett.
Jó érzés volt tapasztalni, hogy az ötletünk és kérésünk ilyen nagy lelkesedéssel töltötte el a gyerekeket.
Reméljük, hogy a nyári szünetben
már személyesen találkozhatunk szabadidős programon!
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai

Isten hozta a kis jövevényeket!

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány		
18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE				
18491380-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület			
18500103-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület			
18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület 			
18596887-1-07
Floriana Könyvtár és Közösségi Ház			
15365965-1-07
Polgárőrség					
18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány		
18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet)
18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület 				
18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület			
18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület		
18501616-1-07
A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház

Önkormányzati álláshirdetések
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Ingatlanvagyon- és városgazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat és intézményeinek
karbantartói, épületgondnoki feladatainak megszervezése, felügyelete.
Az önkormányzati ingatlanok, bérlemények szerződéseinek kezelése,
átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok koordinálása, pénzügyi teljesítés
nyomon követése. Kapcsolattartás a
közműszolgáltatókkal, változások kezelése, jelentése. Anyagbeszerzések
lebonyolítása.
Katasztrófavédelmi
feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a Csákvári
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 32/2016 (XII.20)
önkormányzati rendelete, illetve a
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020.évi illetményalapjáról
szóló 1/2020 (I.30) rendelete, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal béren kívüli juttatások
(Cafeteria) szabályzata rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskolai/gimnázium, műszaki
középiskolai végzettség,
• Felhasználói szintű Ms Office alkalmazása,
• 6 hónap próbaidő vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú szakirányú végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett
munkatapasztalat
• Közigazgatásban szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
87/2019. (IV.23) Kormányrendelet 1.
számú melléklete szerint
• Motivációs levél
• Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány,
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat
elbírálását követően amennyiben az
eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. április 23.

Csákvár Város Önkormányzata a
munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény értelmében pályázatot hirdet
Karbantartó, parkgondozó
munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. (változó munkahelyek)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Csákvár Város Önkormányzatának
fenntartásában lévő épületek, intézmények karbantartási munkáinak
elvégzése és a város közterületeinek
karbantartása.

A pályázatok benyújtásának módja:

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló
20/2021. (I.28.) Kormányrendelet az
irányadó.

• Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083
Csákvár, Szabadság tér 9.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: Csv/68/2021 valamint a
munkakör megnevezését: Ingatlanvagyon– és városgazdálkodási ügyintéző munkakör

Pályázati feltételek:
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• 3 hónap próbaidő vállalása,
• Munkaköri egészségügyi alkalmasság
• Szakmunkás bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• traktorvezetői illetve kisgép vezetői
engedély

vagy

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz,
• Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, vezetői engedély másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány (utólagos igazolása)
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Kiss Jolán címzetes főjegyző nyújt, a 22-582-310-es
telefonszámon.

• Elektronikus úton Kiss Jolán címzetes főjegyző részére a titkarsag@
csakvar.hu e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók
az eredményről legkésőbb a pályázat
elbírálását követő 3 munkanapon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. április 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csakvar.hu
honlapon szerezhet.

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. április 23.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csákvár Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó
vagy
• Elektronikus úton Illés Szabolcs
polgármester részére a titkarsag@
csakvar.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. április 30.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók
az eredményről legkésőbb a pályázat
elbírálását követő 3 munkanapon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

Hírmondó kézbesítés
Csákvár Város Önkormányzata kézbesítőt keres 2021. július 1-től a
Csákvári Hírmondó kézbesítésére.
Kézbesítési terület: Csákvár teljes
belterülete, 1800 db háztartás, a
díjazás bruttó 35.000 Ft. A munkavégzés megbízási vagy vállalkozási
szerződéssel történik, havi egyszeri
alkalomra szól.
Jelentkezni a titkarsag2@csakvar.hu
email címen vagy postai úton Csákvár Város Önkormányzatánál Illés
Szabolcs polgármester úrnak címezve: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
  3

Március az iskolában

Ebben a hónapban egyetlen hetet
töltöttek a gyermekek az iskola falai
között! Március 8-tól digitális munkarendre tértünk át.
Minden szempontból látszott, hogy
tavasszal már tapasztalatot szereztünk az online oktatásban. A családok rutinosan jöttek a tanulói laptopokért, két nap alatt több mint
harminc eszközt adtunk ki. A pedagógusok is tudták kamatoztatni a
tavasszal kikristályosodott módszereket. A KRÉTA digitális kollaborációs
tere ugyan új fejlesztés volt, de mivel könnyen kezelhető, nem okozott
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gondot a használatának megtanulása. Inkább a rendszer túlterheltsége
jelentett nehézségeket az első héten.
Születésének 131. évfordulója alkalmából, március 5-én koszorút
helyeztünk el Tersztyánszky Ödön
szülőházán. Hat nyolcadik osztályos
tanuló megemlékezett a kétszeres
olimpiai bajnokunkról, felelevenítve
jellemét, tudását, érdemeit, életének főbb mozzanatait.
Iskolánkban két kiemelt műsor van
a tanévben: a karácsonyi, és a március 15 –i megemlékezés. Hagyomá-

nyainknak megfelelően, az ötödik
osztályosok készültek az 1848-as
forradalmunk megünneplésére. A
járványügyi helyzet miatt eleve úgy
tervezték, hogy diáktársaik majd felvételről tekinthetik meg a produkciójukat. A két osztályfőnök, Magasiné
Kudlik Mónika és Tamásné Metlágel
Ildikó ennek megfelelően állította
össze a szép műsort, amit a KRÉTA
felületén mindenkinek kiküldtünk.
Köszönjük szépen a gyerekek és a pedagógusok munkáját!
Március 22-től projekthetet terveztünk, regisztráltunk a Happy hét elnevezésű országos programra, melynek
lényege a vízfogyasztás népszerűsítése
volt. A diákönkormányzat kedves ötleteit azonban el kell tennünk jövőre,
mert a személyes jelenlétet igénylő tevékenységeket nem tudtuk megvalósítani. A témához kapcsolódó rajzpályázat azonban remekül sikerült. A hónap
első hetében előkészítettük a munkát,
amit már otthon kellett befejeznie a
diákoknak. Nagyon szép és ötletes alkotások születtek, a legjobb 30-at tölthetjük fel a felületre. A pingpongasztal
és egyéb sporteszköz elnyerésére irányuló pályázatra is be tudtunk nevezni,
mert sikerült olyan szülőket találnunk,
akik vállalták a vízfogyasztással kapcsolatos kérdőív kitöltését.

Pedagógusaink fontosnak tartják,
hogy a járvány ideje alatt is legyen
lehetőségük a gyermekeknek a versenyzésre. A legkitartóbbak ebben a
hónapban is összemérték tudásukat
másokkal. Ujcz Anna Bella 6.a osztályos tanuló továbbjutott a nyelvÉSZ
verseny országos döntőjébe.
Az Arany János magyarverseny országos fordulóját március 27-én
rendezték meg. Az online verseny
döntőjében Koós Gréta 6.a osztályos tanuló 6. helyezést ért el, Barabás Réka 6.b osztályos tanuló pedig
10. lett.
MatekÁsz levelezős verseny megyei fordulóján első helyezést ért el
Majtán Míra 2.b osztályos tanuló,
és ezzel bejutott az országos döntőbe. Hatodik lett Györök Emma és tizenkettedik lett Horváth Kincső Alíz
2.a osztályos tanulók. A harmadik
évfolyamon negyedik helyezést ért
el Veigl Kata, hetedik lett Vig Bendegúz, tizenharmadik Freész Réka,
tizennegyedik Illés Dorka, huszadik
Takács Levente.
Gratulálunk a diákoknak, és köszönjük szépen a felkészítő pedagógus
munkáját!

Miután a gyermekek megkezdték az
otthoni tanulást, fertőtlenítő nagytakarítás zajlott mindhárom épületünkben. Főépületünkben a tornaterem
világítását is sikerült megjavítani.
Erre tanítási időben nem kerülhetett sor, mert állványzat felállítása
szükséges hozzá, melyet az Önkormányzatunk biztosított. Köszönjük
szépen! Kihelyezésre került a Szent
István utcai épületünk ajtajára egy
csengő, melynek biztosan örülnek
majd a kedves szülők. Így be tudnak
csengetni, ha megérkeztek gyermekükért, vagy beszélni szeretnének valakivel. (Nem valószínű, hogy ebben
a tanévben úgy alakul a járványügyi
helyzet, hogy személyesen bemehetnek a tantermekhez.)
A hónap végén lelkesen készültünk
a beiratkozásra. Igyekeztünk minden
tájékoztatást megadni a kedves szülőknek, hogy könnyedén be tudják
íratni gyermeküket az iskolába. A
tavalyihoz hasonlóan elsődleges az
online beiratkozás (esterhazyiskola.
hu), de személyesen is megjelenhetnek azok a szülőket, akiknek ez
gondot okoz. Nagy szeretettel várjuk
leendő elsőseinket!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Mező Mária

Imrefi Mirella

Dudás Flóra

Farkas Hunor

Magasi Kincső

Pánczél Zselyke
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Eseménynaptár
2021.4.01. – 5.31.

Evangélikus Egyház
Kedves Testvéreink!

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: kedd kivételével hétköznapokon 8.00-12.00

Temetési ügyintézés:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Lelkipásztorok:

Plébános: Gerendai Sándor		
Plébános helyettes: Bódai József

20-388-0625
70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei

Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:		
		
Kedd:		
		
Szerda:
Csütörtök:
		
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
18.00 szentmise a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 szentmise
11.00 szentmise

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés,
esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:
06-30-380-9503
Geréné Kossa Izabella református lelkész:
06-30-688-6470
e-mail cím: geretablet@gmail.com

A jelenlegi szigorítások miatt bátorítunk mindenkit, hogy online vegyen
részt istentiszteletünkön.
A templomajtót azonban nem zárjuk be, de kérjük továbbra is a biztonsági
szabályok következetes betartását.
• 1. Mindenki viseljen védőmaszkot.
• 2. Kézfertőtlenítő használata szintén kötelező.
• 3. Kerüljük a kézfogást.
• 4. A padokban (családtagokat leszámítva) 1,5 méteres távolságot kell
tartani, azaz kb. minden második padban szabad helyet foglalni.
• 5. Mindenki saját énekeskönyvet (vagy okostelefonról applikációt)
használjon.
Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook-oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.
Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk
és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

ÁPRILIS
18. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
25. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

MÁJUS
2. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
9. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
13. 18.00 Mennybemenetel ünnepe - Istentisztelet (csütörtök)
16. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
23 11.00 Pünkösd ünnepe, konfirmációi úrvacsorai istentisztelet
Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár 10405066-50526774-85891001
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”.
(2Korinthus 9,7)

Köszönjük támogatásaikat!

Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a
gyülekezet lelkészénél (Szebik Károly 0620-950-9005).
Április hónap igéje:
Pál apostol írja:
„Ő – Jézus Krisztus - a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden
teremtmény előtt.”
Kolossé 1,15

Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a
Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

Csákvár-Gánt Tv

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata alapján szüneteltetjük a
személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalmakat. A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve
hoznak döntést a későbbiekben.
Nyitásig a vasárnapi istentiszteleteinket ismét csak online lehet hallgatni:
az egyházközség facebook oldalán - Református Egyházközség Csákvár
illetve
a youtube csatornán – Gere Gábor József

Egyházfenntartói járulék:

Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a kialakult helyzet alatt csak
utalással történhet, vagy csekken történő befizetéssel
az egyházközség CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma:
10700093-70097689-51100005
Kérjük, hogy minden esetben a közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést, vagy az adomány célját.

ÁPRILIS HAVI MŰSORA

Április
Április
Április
Április
Április
Április
Május
Május

12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs.
26. h.
29. cs.
3. h.
6. cs.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Bosnyák Viktória író-olvasó találkozó
Zenés áhitat
A Vértes természeti értékei - Viszló L.
Kiállítások a Vértes Emlékházban
Csányi László Kórustalálkozó
Varró Dániel író-olvasó találkozó
Mesemondó verseny
Asszony a fronton

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Mindennapok a Csákvári
Mese-Vár Óvoda és Bölcsődében
Magyarország Kormánya által
2021. március 8- tól a koronavírus
járvány miatt elrendelt rendkívüli
szünet minden nevelési-, oktatási
intézményt érintett, így beleértve a Csákvári Mese-Vár Óvodát
is. A bölcsődéket nem kötelezték
rendkívüli szünetre, így ott zavartalanul zajlik tovább a nevelés.
Természetesen a létszámadatok
csökkenésével.
Az ügyeleti rendszer biztosítása
mellett ebben az időszakban is
igyekeztünk a digitális nevelés eszközével élni. Fontosnak gondoljuk,
hogy a gyerekekkel ebben a hely-

zetben is aktívan foglalkozzanak,
a felkínált pedagógiai ötleteinkkel
éljenek a szülők. A gondviselő kiemelt jelentőségű ebben a helyzetben, az olvasás és informatikai
ismeretek hiánya miatt, az óvodás
gyermek nem tudná megvalósítani
önállóan a tevékenységeket.

hatom, hogy van olyan csoportunk, ahol 16 szülő folyamatosan
visszacsatolással élt a pedagógus
felé, illetve aktív részesei voltak
a tematikus heteknek. Szívet melengető volt olvasni a pozitív szülői
véleményeket, hozzászólásokat,
köszönetnyilvánításokat.

A pedagógusok hétről-hétre készülnek az aktuális témát (Megérkezett a tavasz, Március 15.,
Víz világnapja, Húsvét stb.) felölelő foglalkozásokkal. A kollégák a
gyermekek életkorának, fejlettségi
szintjének megfelelő ismeretanyagot prezentálnak. Büszkén mond-

A témahetek mellett két rajzpályázati felhívásba is bekapcsolódtunk.
Az egyiket az MLSZ hirdette meg,
melyre 17 pályamunka érkezett a
labdarúgással kapcsolatosan. A továbbiakban egy klímaváltozással,
környezetvédelemmel foglalkozó
rajzpályázatra biztatjuk a családokat.
A fejlesztőpedagógiai munka sem
maradhat el ebben az időszakban sem. A gyermekek részképesség problémáinak korrigálása, a
BTM-es gyermekek megsegítése
kiemelt feladatunk, hiszen sokan
közülük szeptembertől már iskolások lesznek. Utazó logopédusunk
Zoom órákkal is segíti a beszédhibák javítását.
Hatalmas nagy büszkeség, hogy
óvodásaink kiválóan vették az informatikai akadályokat és nem
élik meg nehézségként ezt a
speciális platformot. Az utazó
gyógytestnevelőnk is támogatja

Németh Jázmin kiscsoportos munkája
a tavasz témahét során

Stift’90Bt.
e-learning
kresz tanfolyamára
a jelentkezés folyamatos.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Dadusaink nagy erőkkel készülnek
a gyermekek áprlis 19-i fogadására. Mind a két épületben fertőtlenítő, tavaszi nagytakarítást
végeznek, hogy az újra nyitáshoz
minden higiéniai feltétel is biztosított legyen.
Április
hónap
utolsó
két
hetében,szeretettel várjuk a leendő óvodásaink beiratkozásához
szükséges szülői szándéknyilatkozatokat, a mesevarovi@csakvar.
hu e-mail címre. Mivel nyílt napra
nem volt lehetőségünk, így egy
intézményi bemutatkozóval szeretnénk betekintést biztosítani az
óvoda -és bölcsőde mindennapjaiba, melyet a www.csakvar.hu oldalon, vagy Csákvár Város Önkormányzatának hivatalos Facebook
felületén tekinthetnek meg. További információért keressenek
bizalommal a 06 30/225 8392- es
telefonszámon.
Jó egészséget, nyugalmas, vidám
tavaszi napokat kívánok Minden
Kedves Családnak.
Lancer-Szabó Mónika
intézményvezető

Ivanics Kende nagycsoportos alkotása
a Víz világnapja témahét kapcsán

Hirdetések
Sáfrán András
+36-20-962-0478

gyermekeink fejlődését az általa
felkínált prevenciós- és korrekciós
tornákkal.

APRÓHIRDETÉS
Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: +36-70-548-1602

LACI BÁCSI KONYHÁJA

Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!
Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is!
Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.
Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.
Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények,
állófogadások rendezését, lebonyolítását.
Állunk rendelkezésükre!

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

Telefon: 8-16 óráig
0620/9806481
0622/582-113

Több biztosító egy helyen!
Élet -, baleset -, nyugdíj -,
vagyonbiztosítás és
gépjárműbiztosítás
több biztosítótól egy helyen!
A lehető legjobb ajánlatot
tudjuk biztosítani!
Érdeklődni: Horváth Ferenc
+36 30 598 05 42
vagy horvath.ferenc@novigo.hu
Csákvár, Klapka György utca 5.
(előzetesen időpont foglalás szükséges)
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
Már nagyon hiányoznak!
Sajnos a könyvtár meghitt csendjében való olvasgatásra, a könyvek közötti böngészésre még nincs
mód, de újra sor kerülhet a könyvek cseréjére.
Jelenleg A KÖLCSÖNZÉS LEHETSÉGES formája:
Az előzetes egyeztetés alapján ös�szeállított könyvcsomag A KÖNYV-

Játékra fel!
2021-ben ünnepeljük Pilinszky János Baumgarten-, József Attila- és
Kossuth-díjas költő születésének
századik évfordulóját.
A centenárium alkalmából a
Floriana Könyvtár irodalmi játékra
hívja játékos, verset kedvelő olvasóit.
Az alábbi totó helyes kitöltői között Pilinszky kötetet sorsolunk ki.
A játék ideje: 2021. április 7- május15.
A mellékelt feladatlapot eljuttathatják hozzánk a postaládánkba
dobva (Szabadság tér 9/A), elküldhetik e-mailen a florianajatek@
gmail.com címre, vagy kitölthetik
a facebook oldalunkon közzétett
google dokumentumban is.
13+1 kérdés Pilinszky Jánosról
1. Az első nyomtatásban megjelent verse ( Anyám ), melyik folyóiratban jelent meg 1938-ban?
a, Újhold			
b, Élet
c, Ezüstkor
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TÁR ELŐTTI SZABADTÉREN a megbeszélt időpontban KEDD, SZERDA,
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEKI NAPOKON
átvehető.
Könyveket csak egészséges olvasónak, a szükséges egészségügyi
előírások maximális betartásával
adunk át. A visszahozott példányok
72 órára karanténba kerülnek.
A zárvatartás ideje alatt sem tétlenkedtünk. A könyvtár teljes állományát számítógépre vittük,
így ha megnyílik a lehetőség a
személyes kölcsönzésre, az már

gépen történik. Rövidesen arra is
lesz mód, hogy a katalógusunkhoz
mobil applikáción keresztül hozzáférjenek. (Erről a következő lapszámban részletes tájékoztatást
adunk.) Az irodalmi évfordulókat,
programokat kihelyezzük az online
térbe és a Hírmondó hasábjaira, és
nem utolsó sorban minden hónapban megvásároljuk a frissen megjelenő könyveket, amiket feldolgozás után a lehető leghamarabb
„meghirdetünk”.
Íme egy kis ízelítő a márciusi beszerzésből.

2. Érettségi után a Pázmány Péter
Tudományegyetemen
a, jogot
b, matematikát
c, művészettörténetet kezdett el
tanulni.
3. Mikor jelent meg első verseskötete? (Trapéz és korlát)
a, 1944
b, 1946
c, 1948
4. 1947-48-ban több hónapot ösztöndíjasként külföldön tölthetett.
Hol?
a, Olaszország
b, Franciaország
c, Németország
5. 1956-ban az egyik nagy kiadó
lektora. Melyiknek?
a, Szépirodalmi Kiadó
b, Magvető			
c, Szent István Társulat
6. Volt egy időszak, amikor nem
publikálhatott. Mikor?
a, 1951-56			
b, 1953-57			
c, 1954-58

c, Apokrif
8. Melyik nem gyerekeknek szóló
verses mese?
a, Aranymadár
b, Bársonycsomó		
c, A nap születése
9. Melyik kötetéért kapott Baumgarten-díjat?
a, Trapéz és korlát		
b, Harmadnapon		
c, Végkifejlet
10. Az egyik legismertebb verse
az Apokrif melyik kötetében jelent meg?
a, Nagyvárosi ikonok
b, Harmadnapon		
c, Kráter
11. 2008 áprilisában Szombathelyen 2 napos Apokrif-konferenciát
rendeztek, melynek legemlékezetesebb mozzanata volt, amikor
a, Jordán Tamás szavalta el a verset
b, 1300 diák egyszerre szavalta el
az Apokrif első szakaszát
c, bejátszásra került a költő saját
előadásában a vers egy részlete

7. Melyik verse születéséről
mondja ezt Pilinszky? „A világ
nyomasztó súlya formálta ezt a
verset.”
a, Késő kegyelem		
b, Senkiföldjén

12. „Akaratlanul is egymás tükrei
voltunk Isten más-más oldalán
állva is…” Melyik kortársa vallott
így Pilinszkyről?
a, Nemes Nagy Ágnes

Elérhetőségeink, ahova a kívánságokat várjuk:
e-mail: florianajatek@gmail.com
facebook: Floriana Könyvtár és
Csákvári Floriana
telefon: 30/225-8552 (Sz.H.Zs.) és
30/9394-221 (M.J.H.)
Vigyázzunk egymásra!
Mi is alig várjuk az újranyitást!

b, Örkény István
c, Juhász Ferenc
13. „Jártatok már a világ partján?
Miként a tengernek van partja,
úgy van a világnak határa” Melyik
Pilinszky vers első sorai ezek?
a, A naphajú királyleány
b, A nap születése		
c, A madár és a leány
13+1. Kinek a meghívására érkezik Velembe, ahol majd 2 évig élt?
a, Kocsis Zoltán		
b, Törőcsik Mari		
c, Földes László

Csákvári Hírmondó
Kiadó:
Csákvár Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár
Csákvár Szabadság tér 9/a.
Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit
Magyar Diána
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: május 3.

